
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 03.05.21:

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Petersen, Kim 
Christoffersen, Lars Leth Buhl.

1. Valg af ordstyrer / referent: Marianne valgt som ordstyrer, Lars som 
referent.

2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.
4. Nyt fra formanden: Vi har fået bevilget de 20.000 kr. for i år, men skal 

stadig sende ansøgning til Grøn Pulje, som udløber i år. Hvad der derefter
skal ske ved vi ikke.

5. Status økonomi: Vi har 1.126 kr. tilbage på driften, og Kim har netop købt
røgalarmer og et flag. Vi mangler fortsat at få tilsendt en regning for 
postkort og skilte. Vi skal have fornyet vores cvr-nummer, men Kim kan 
ikke komme ind på vores e-boks. Claus og Kim taler sammen og forsøger 
at finde en løsning.

6. Generalforsamling: Formalia skulle være på plads. Susan Jørgensen er 
ordstyrer og indkaldelsen er sendt. Vi medbringer håndsprit, kaffe, te og 
Marianne indkøber småkager. Claus sender endelig dagsorden. Og det 
ligger nu fast, at det er nok at sende besked til medlemmerne alene. En 
egentlig offentliggørelse er kun et krav, hvis det udtrykkeligt fremgår af 
foreningens vedtægter. Og det er ikke tilfældet.

7. Kommende arbejdsopgaver: Vi afsætter en hel dag til kalkning af lejren. 
Det sker i forbindelse med arbejdsdag onsdag 12.05.21. Henning sørger 
for kalk og pensler eller ruller. Desuden kan der renses ukrudt mellem 
fliser, slås græs, gøres rent eller bålpladsen kan færdiggøres.

8. Skal vi invitere toppen af administrationen og få hold på økonomien: 
Claus taler med Helle om hvad der er sket på det seneste møde, og om 
hvad vi så gør nu. Desuden om vi må tale med den ansvarlige i forhold til
papirhåndklæder og lignende. Claus taler med Christina fra Næstved 
Kommune (NK) om bl.a. sætningsskade i formidligsrum.

9. Hornfiskedagen. Hvad skal vi gøre? : Der er formentlig omtale i samtlige 
lokale aviser. Fishing Zealand stiller med fiskestænger, waders. Efter 
kontakt fra Claus er svaret fra Fishing Zealand, at det forventes at 
forsamlingsloftet sættes op til 75 personer, og at man ikke forventer 
problemer med antal.


